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PROTOKÓŁ 
z posiedzenia 25/22 

Komisji Edukacji, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości 
Sejmiku Województwa Opolskiego 

w dniu 15 grudnia 2022r. 
 

Rozpoczęcie – godz. 1400 
 
Lista obecności członków Komisji w załączeniu. 
Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym za pomocą videokonferencji. 
 
Obrady prowadził ROMAN KOLEK – Przewodniczący Komisji. 
 

*  *  * 
 
R.KOLEK – kto z członków Komisji wyraża zgodę na zdalny tryb obradowania? 

 
GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA” (7) 

 
 1.  Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
W posiedzeniu udział wzięło 7 radnych: 

1. Roman Kolek 
2. Edyta Gola 
3. Joanna Czochara 
4. Zuzanna Donath-Kasiura 
5. Antoni Konopka 
6. Szymon Ogłaza 
7. Jolanta Wilczyńska 

 
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji 24/22. 
 
R.KOLEK – czy są jakieś uwagi do protokołu z posiedzenia Komisji 24/22 wyłożonego do wglądu? – nie 
było uwag. 
Stwierdzam, że protokół został przyjęty.  

 
 3.  Porządek obrad. 
•••• Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku 

Województwa Opolskiego na 2023 rok, 

•••• Informacja pt. „Podsumowanie realizacji przez RZPWE w Opolu międzynarodowych 

projektów jako okno na świat i sposób na dzielenie się doświadczeniem w zakresie 

nowoczesnej metodyki nauczania realizowanej w krajach Unii Europejskiej.  

•••• Podsumowanie działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w zakresie integracji 
cudzoziemców. 

•••• Propozycje do planu pracy Komisji na rok 2023. 
 
R.KOLEK – czy do przedstawionego porządku obrad są jakieś uwagi? – nie było. 
Kto jest za przyjęciem porządku obrad? 
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GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA” (7) 
 

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku 
Województwa Opolskiego na 2022 rok. 
 
R.NOWOSIELECKI (Biuro Sejmiku) – omówił przedmiotowy projekt uchwały – w załączeniu XLIX sesji 
Sejmiku Województwa Opolskiego. 
 
R.KOLEK – kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały? 

 
GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA” (6) 

 

*** Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy 

Sejmiku Województwa Opolskiego na 2022 rok. 
 
 
 5. Informacja pt. „Podsumowanie realizacji przez RZPWE w Opolu międzynarodowych 
projektów jako okno na świat i sposób na dzielenie się doświadczeniem w zakresie 
nowoczesnej metodyki nauczania realizowanej w krajach Unii Europejskiej.  
 
L.TOMCZAK (dyrektor RZPWE)  – omówił przedmiotową informację – w załączeniu XLIX sesji Sejmiku 
Województwa Opolskiego. 
 
R.KOLEK – stwierdzam, że Komisja przyjęła informację. 
 

*** Komisja przyjęła informację pt. „Podsumowanie realizacji przez RZPWE w Opolu 

międzynarodowych projektów jako okno na świat i sposób na dzielenie się doświadczeniem 

w zakresie nowoczesnej metodyki nauczania realizowanej w krajach Unii Europejskiej. 
 
 
 6. Podsumowanie działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w zakresie integracji 
cudzoziemców. 
 
M.PIECHNIK (z-ca dyrektora WUP) – omówiła przedmiotową informację – w załączeniu. 
 
R.KOLEK – stwierdzam, że Komisja przyjęła przedmiotową informację. 
 

*** Komisja przyjęła informację pt. „Podsumowanie działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Opolu w zakresie integracji cudzoziemców”. 
 
 
 7. Propozycje do planu pracy Komisji na rok 2023. 
 
R.KOLEK – wzorem lat poprzednich proszę o przesyłanie do Biura Sejmiku propozycji tematów do 
planu pracy Komisji na 2023 rok. 
  

 
 8. Zamknięcie obrad. 
 

*  *  * 
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Zakończenie – godz. 1430 
Czas trwania posiedzenia – 30 minut 
 
 
 
 
Protokołował:             

Radosław Nowosielecki 

    GŁÓWNY SPECJALISTA  

       BIURO SEJMIKU 

      Przewodniczący Komisji 
Edukacji, Dialogu Obywatelskiego     
            i Wielokulturowości 

 
             ROMAN KOLEK 

 


